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Observações importantes: 

 
   Os materiais de USO INDIVIDUAL devem ser etiquetados com o nome do aluno.  
   Os materiais de USO COLETIVO devem ser organizados em uma sacola e entregues na 
secretária. Não colocar nome nos materiais, identificar somente a sacola. 
 

ENTREGA DOS MATERIAIS DE 21 A 23 
DE JANEIRO DE 2020. 

 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 
3 cadernos brochura de capa dura 50 folhas  
(universitário) 
1 caderno de pauta verde 
1 agenda escolar (tamanho A5, não pode ser 
pequena) PÁGINA DIÁRIA 
1estojo contendo: 

− 5 lápis pretos nº 2 

− 3 borrachas brancas 

− 2 apontadores com depósito para lápis nº 2 
1 caixa de lápis de cor  
2 colas branca (grande);  
3 colas bastão; 
1 pasta PVC com elástico (fina) 
1 tesoura sem ponta; 
1 pote de massinha (500g); 
5 envelopes tamanho ofício; 
1 pasta portifólio (tamanho A4 com saquinhos); 
1 gibi; 
1 revista para recorte; 
1 caixa de material dourado de madeira 
 

 

 
Materiais para Arte 
 
Um estojo com duas divisórias contendo: 
- 1 jogo de canetinhas hidrocor; 
- 1 caixa de giz de cera (grosso); 

 
 

MATERIAIS DE USO COLETIVO 
 

2 folhas de E.V.A com glitter vermelho; 
4 folhas de E.V.A. liso de cores variadas; 
1 pacote de palito de sorvete; 
5 envelopes pardos - tamanho A4; 
6 potes de glitter (cores variadas); 
2 folhas de papel crepom (vermelho e 
amarelo); 
2 rolos de durex colorido (vermelho e 
amarelo); 
4 cartolinas (brancas); 
2 folhas de collor7 (vermelho e amarelo); 
2 folhas de papel camurça (vermelho e 
amarelo);  
1 rolo de durex; 
1 pacote de papel criative; 
1 bloco de papel canson A4; 
1 pacote de papel sulfite amarela; 
2 fitas crepe larga (5 cm); 
6 sacos plásticos A4 grosso sem furo; 
2 potes de guaches grande (250 ml) na 
cor preto e laranja; 
6 unidades de bastões de cola quente 
grossa; 
2 pacotes com 100 folhas de sulfite 
branco A4 (75 g/m²). 


